
 

 



2012 yılında ihracat 151.9 milyar dolara ulaştı. TİM, Aralık ayı ihracat rakamlarını 

açıkladı. İhracat, 2012 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 1.38 oranında 

azalışla 12 milyar 43.5 milyon dolardan 11 milyar 878 milyon dolara geriledi. İhracat 

2012 yılında bir önceki yıla göre %12.57 oranında artarak 151 milyar 861 milyon dolara 

ulaştı. 2012 yılında Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke 12.9 milyar dolarla Almanya 

oldu. Almanya’yı Irak, İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa, A.B.D, Suudi Arabistan, İspanya 

ve Mısır izledi. 2012 yılı Aralık ayında ise Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke 1 

milyar 21 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, A.B.D, 

Rusya, İspanya, Çin ve Hollanda takip etti. 

Koç Holding iştiraki RMK’nın bugün yapılacak yerli savaş gemisi ihalesinde yer 

alması bekleniyor. Dünya Gazetesi’ne göre aralarında Koç’a bağlı RMK Marine’nin de 

yer aldığı bir kaç yerli şirket toplam tutarı 3.5 milyar euroya yaklaşan bir helikopter 

indirme ünitesi ve altı savaş gemisinden oluşan ihaleye teklif vermesi bekleniyor. Habere 

göre RMK ihalede yer alacak güçlü adaylardan biri. Koç Holding’in RMK’da doğrudan 

%40.5 iştirak payı bulunuyor. Haberde ihalenin tek paket halinde yapılıp yapılmayacağı 

detayı yer almıyor. 

 

 

 

 

 

 

Günlük Bülten 

 

 2012 yılında ihracat 151.9 milyar dolara ulaştı 

 Koç Holding iştiraki RMK’nın bugün yapılacak yerli savaş 

gemisi ihalesinde yer alması bekleniyor 

  Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor 

 

 

  

 

 

Günlük Bülten 

 

İstanbul’da perakende fiyatlar %0.36, toptan fiyatlar %0.56 

arttı  

Konutlar için yeni KDV mekanizması açıklandı 

Mevduatta vadeyi uzatacak teşvikler açıklandı 
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İMKB verileri 

İMKB–100 79,642.1 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 312,873.7 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,178.5 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,593.40 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,462.4 2.5% 
Dow Jones 13,412.6 2.4% 
NASDAQ-Comp. 3,112.3 3.1% 
Frankfurt DAX 7,778.8 2.2% 
Paris CAC 40 3,733.9 2.6% 
Londra FTSE–100 6,027.4 2.2% 
Rusya RTS 1,527.0 0.0% 
Shangai Composite 2,269.1 0.0% 
Bombay Stock Exc. 19,714.2 0.7% 
Brezilya Bovespa 62,550.1 2.6% 
Arjantin Merval  2,952.9 3.5% 
Nikkei 225 10,395.2 0.0% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

 Kapanış Günlük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%) 

İMKB–100 79,642.1 %1.8 %7.2 %50.7 
USD/TRY 1.7708 -%0.4 -%0.5 -%5.7 
EUR/TRY 2.3479 %0.1 %1.2 -%3.9 
EUR/USD 1.3259 %0.5 %1.7 %1.9 
Altın/Ons ($) 1,690.2 %1.7 %0.1 %7.3 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %5.43   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

ABD’nin mali uçuruma yuvarlanmasına son dakika çabaları ile engel olundu. Gelir 

vergisinde 2 puana yakın bir artış öngören, ABD’nin mali uçuruma yuvarlanmasını son 

dakikada engelleyen çabalar, küresel mali piyasaların yeni yıla oldukça iyimser bir 

eğilimle başlamasına yardımcı oldu. Çin ve ABD’den gelen olumlu PMI rakamları da bu 

eğilimi destekleyici roller oynadı. Bu bağlamda dün risk iştahının oldukça canlı olduğu 

bir gün geçirdik. Hisse senedi piyasaları %3’e varan oranlarda yükseliş kaydederken 

emtialar ile gelişmekte olan ülke para birimleri günü hatırı sayılır oranda kazançlarla 

bitirdi. Riskli dönemlerde güvenli limanlar olarak tercih edilen Amerikan ve Alman tahvil 

faizleri ise günü yükselişle tamamladı. Günün en enteresan hareketi Euro’da yaşandı. Dün 

sabah saatlerinde 1.33 seviyesine yaklaşan EURUSD paritesi, küresel bazda artan risk 

iştahına karşın günü sert bir düşüşle 1.3130’lara gerileyerek tamamladı. Mevcut 

koşullarda açıklamak pek kolay olmasa da yeni yıla girerken pozisyon ayarlamaları olarak 

yorumlayabiliriz. 

ABD’den gelen olumlu haberler Türk mali piyasalarında da iyimser bir seyre neden oldu. 

Türk Lirası (TL), döviz sepeti karşısında %0.5 civarında değer kazarak 2.0600’ya geldi. 

Bunda ekonomiden gelen iyimser sinyaller nedeniyle TCMB’nin politika duruşunu nötre 

çevirebileceği algılamaları da etkili oldu. Dün açıklanan Aralık ayı PMI rakamlarının son 

14 ayın zirvesinde gelmesi de bu algılamalara destek çıktı. USDTRY kuru 1.7800 

civarında kalırken EURTRY kuru sert düşüşle 2.3400’e geriledi. Faizlerde dün anlamlı bir 

hareket olmadı. Genel iyimserliğe rağmen kredilerdeki ve ekonomik faaliyetlerdeki 

mevcut gidişat nedeniyle TCMB’nin yeni faiz indirimlerinden imtina edebileceği 

düşünülüyor. Öte yandan, küresel iyimserlik hisse senedi piyasasına yansıdı ve İMKB-100 

endeksi günü %1.8 oranında artışla yeni zirvesinden tamamladı. 

Bugün iç tarafta en önemli gündem maddesi Aralık ayı enflasyon rakamları olacak. 

TSİ10:00’da TÜİK tarafından açıklanacak olan rakamlara göre TÜFE’nin %0.35 

civarında artması, bu paralelde 2012’de TÜFE enflasyonunun %6.15 civarında olması 

bekleniyor. Bu paralelde 2012’de enflasyon TCMB’nin tahminlerine göre daha düşük bir 

seviyede, ancak hala %5’lik hedefin üzerinde gerçekleşecek. Yine de son yıllardaki 

eğilimler göz önünde bulundurulduğunda 2012 yılının enflasyon açısından oldukça 

başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de bugünkü rakamların çok da önemli 

olmadığını ve tahmin edilen seviyelerin çok uzağında kalmadıkça piyasa yansımasının 

sınırlı kalacağını öngörüyoruz. Türk mali piyasalarına yönelik tahminlerimizde TL’nin 

değerlenmeye devam edeceğini, hisse senetlerinde bugün için bir miktar kar satışı olsa da 

yükseliş trendinin korunacağını, faizlerde ise dip seviyelerin geride kaldığını ancak yukarı 

yönlü bir hareket beklemediğimizi, daha çok %6 bileşik seviyesinde bir dengelenme 

öngördüğümüzü söyleyebilirim. 

Yurtdışı piyasalarda bugün ABD’de açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam raporu, 

haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ABD Merkez Bankası FED’in 11-12 Aralık faiz 

toplantısının faiz tutanakları, Almanya istihdam raporu yakından izlenecek. Ancak, 

yurtdışı gündemin en önemli maddesi ABD’de yarın açıklanacak olan Aralık ayı istihdam 

raporu olacak. EURUSD paritesinde dün yaşanan sert ve beklenmedik düşüşün dikkat 

çekici olduğunu vurgulamak istiyorum. Teknik olarak 1.3090 seviyesinin altına 

 
Piyasa Gündemi 

31 Aralık Pazartesi Önemli bir veri bulunmamaktadır.

1 Ocak Salı Resmi tatil.

2 Ocak Çarşamba Almanya TÜFE - Aralık

3 Ocak Perşembe Türkiye Tüketici Fiyatları - Aralık

Türkiye Üretici Fiyatları - Aralık

4 Ocak Cuma Almanya Parakende Satışlar - Kasım

ABD İşsizlik Oranı - Aralık  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7708 -%1.3 -%0.9 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 8.49 -%1.0 -%3.2 -%0.3 %2.4 
USD/HUF 220.7 -%0.4 %1.9 -%0.9 -%2.8 
USD/BRL 2.0453 -%0.2 -%2.0 -%1.1 %1.2 
USD/PLN 3.0833 -%0.9 -%2.2 -%0.4 %1.3 

 

 



 



inilmemesi gerekiyor aksi taktirde yükseliş trendi aşağı yönde kırılmış olur. Bu nedenle, 

EURUSD paritesindeki uzun pozisyonlarda 1.3090 seviyesi stop-loss olarak düşünülebilir. 

XAUUSD cephesinde yukarı yönlü bir hareket ihtimali kuvvetli. Dün 1685 seviyesi 

yukarı yönde test edildi. Bu denemesinde kalıcı olarak başarılı olması durumunda 

1715’teki 100 günlük ortalama hedef sahasına girebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Şirket Haberleri 

Koç Holding 2013’te satın almalar hariç 3.7 milyar dolar yatırım yapacak. Koç Holding 

YKB Mustafa Koç gazetelerde yer alan açıklamalarında 2013 yatırım planlarının 3.7 

milyar dolar olduğunu, bu rakama satın almaların dahil olmadığını, köprü ve otoyol 

özelleştirmesi için ödeyecekleri 2.3 milyar dolar (kendi payları) dahil edildiğinde bu 

rakamın 6 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. Koç, Kuzey Irak’ta enerji alanında, 

Hindistan dahil Güneydoğu Asya’da dayanıklı tüketim alanında (Arçelik), ve yurtiçinde 

bankacılıkta satın alım fırsatlarını kollamaya devam edeceklerini ancak bazı planların 

uzun vadeli olduğunu ve bu aşamada somut bir gelişme bulunmadığını açıkladı. Koç 

Holding, geçtiğimiz ay konsorsiyum içinde (Koç’un payı %40) köprü ve otoyol 

özelleştirme ihalesinde 5.72 milyar dolar ile en yüksek teklifi vermişti. Önümüzdeki 

haftalarda gerekli onayların alınmasıyla işletme hakkı devrinin gerçekleşmesi bekleniyor. 

Migros’un 2012 yılında yeni açılan mağaza sayısı 137’ye ulaştı. Şirket Aralık 2012’de 1 

mağaza daha açtığını ve toplam mağaza sayısının 882’ye ulaştığını açıkladı. Yeni ilave 

edilen mağazaların net sayısı genelde 137 ve Türkiye’de 133 olarak gerçekleşirken 

şirketin 150-160 yeni mağaza açılışı hedefinin biraz altında kalmış gözüküyor (şirketin 

hedefi kapanan mağaza sayılarını dikkate almıyordu). Migros Genel Müdürü Tort’un 

geçen ay açıkladığı 2013 yıl sonunda mağaza sayısının 1,000’i aşacağı hedefi, 2013 

yılında benzer bir büyümeyle mevcut seviyede oldukça mantıklı bir hedef olarak 

görülüyor. 

Tofaş üretim vardiyası azaltırken 800 işçi çıkartacak. Gazetelerde (Hürriyet, Habertürk) 

yer alan habere göre 7 Ocak’tan itibaren zayıf ihracat talebi nedeniyle üretim vardiyasını 

3’ten 2’ye düşürecek olan Tofaş, 800 işçi ile kontrat yenilememe kararı aldı. Bu sayı 

şirketin Eylül 2012 sonu itibarıyla 7.372 olan çalışan sayısının yaklaşık %11’ine denk 

gelmektedir. 

 

Bu raporda bahsi geçen şirketler için HSBC’nin son araştırma notlarında verdiği 

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:   

[KCHOL.IS; Mevcut Fiyat: 9.34 TL, Hedef Fiyat: 9.15 TL, Endekse Paralel Getiri] 

[MGROS.IS; Mevcut Fiyat: 21.85 TL, Hedef Fiyat: 23.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] 

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 10.10 TL, Hedef Fiyat: 10.10 TL, Endekse Paralel Getiri]    

  

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Beşiktaş Futbol 

Yat. 
6.26 %16.8 

2 Martı Otel 0.80 %5.3 
3 Arçelik 12.30 %5.1 
4 Tek-Art Turizm 0.86 %4.9 
5 Gözde Girişim 4.77 %4.8 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Türk Traktör 55.00 -%5.6 
2 Sinpaş GMYO 1.36 -%3.5 
3 Emlak Konut 

GMYO 
3.01 -%3.5 

4 Tofaş Oto. Fab. 10.10 -%3.3 
5 Torunlar GMYO 3.16 -%1.9 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Vakıflar Bankası 4.72 218.8 
2 İş Bankası (C) 6.30 218.4 
3 Garanti Bankası 9.64 197.3 
4 T. Halk Bankası 17.95 170.5 
5 Ereğli Demir Çelik 2.51 118.5 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü  

Cenk Orçan - Araştırma Direktörü cenkorcan@hsbc.com.tr 

Bülent Yurdagül - Araştırma  Direktörü bulentyurdagul@hsbc.com.tr 

  
Tamer Şengün - Müdür  tamersengun@hsbc.com.tr 

Levent Bayar – Kıdemli Analist  leventbayar@hsbc.com.tr 

Melis Metiner - Ekonomist melismetiner@hsbc.com.tr 

   

HSBC Bank   

Fatih Keresteci - Stratejist  (HSBC Hazine Satış)  fatihkeresteci@hsbc.com.tr 

 
 

 Yasal Çekinceler 

Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“HSBC”) tarafından yalnızca Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek 
amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin 
kullanılabilirliği alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır.  Bu rapor, yalnızca yenilikler ve olaylara karşı ilk 
tepki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiyesi olarak görülmemelidir. 

Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; 
aracı kurumlar portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım 
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede 
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
Bu rapor, ayrıca, herhangi bir yatırım aracının alımı ya da satımı için davet, teklif veya tavsiye yerine geçmemektedir. Bu 
nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Bu rapordaki bilgiler HSBC’nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak bilgilerin doğruluğu 
bağımsız olarak teyit edilmemiş olup. HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve 
doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü’ne ait olup önceden 
belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul 
kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları bu raporda sözü 
edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda 
alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir. 

Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla 
birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkında 
belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan anaparanın altına da düşebilir. 
Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para 
biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler 
yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidite edilmesi değer tespiti ya 
da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. 

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128  

Şişli / İstanbul 34394  

Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13  

http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ 
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